
VÝPIS  Z  USNESENÍ 

z  1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Pohoří  

dne 18. října 2022 
 

Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje: 

1/3  

Zastupitelstvo obce Pohoří určuje ověřovateli zápisu Ing. Andreu Kubíčkovou a Ing. Jana Juráska       

a zapisovatelkou paní Kristinu Balcarovou. 

1/4 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Úvod – kontrola prezence 

2. Složení slibu nově zvolených zastupitelů 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Schválení programu 

5. Určení způsobu volby 

6. Volba 

a) starosty 

b) místostarosty 

c) členů Rady obce Pohoří 

d) předsedy a členů kontrolního výboru 

e) předsedy a členů finančního výboru 

7. Určení funkcí dlouhodobě uvolněných 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona  

    o obcích)  

9. Závěr, diskuze 

1/5 

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje, aby volba do orgánů obce byla provedena veřejným 

hlasováním.  

1/6 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří volí starostkou paní Helenu Suchánkovou.  

1/6 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří schválilo zvolení dvou místostarostů.  

1. Zastupitelstvo obce Pohoří volí 1. místostarostou pana Jiřího Oubrechta. 

2. Zastupitelstvo obce Pohoří volí 2. místostarostou pana Martina Kubíčka. 

1/6 c) 

1. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena Rady obce Pohoří Ing. Andreu  Kubíčkovou.  

2. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena Rady obce Pohoří pana Aleše Mervarta.  

1/6 d) 

1. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce zastupitele pana 

Pavla Bednáře.  

2. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena kontrolního výboru obce zastupitele pana 

Vladimíra Vošlajera.  

3. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena kontrolního výboru obce zastupitele  

Bc. Viktora Mervarta.     

 



 

1/6 e) 

1. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce předsedy finančního výboru obce zastupitele Ing. 

Jana Juráska.  

2. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena finančního výboru obce zastupitelku Ing. Bc. 

Alexandru Kumpoštovou, Ph.D.  

3. Zastupitelstvo obce Pohoří volí do funkce člena finančního výboru obce zastupitelku paní 

Lenku Syterovou, DiS.  

1/7 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) Zákona o obcích určuje, že pro výkon 

starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.  

1/8 a) 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6000 Kč 

hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 19.10.2022. 

1/8 b) 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena Rady obce Pohoří ve výši 2400 Kč hrubého za měsíc. 

Odměna bude poskytována ode dne 19.10.2022. 

1/8 c) 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Pohoří ve výši 650 Kč hrubého za 

měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 19.10.2022. 

1/8 d) 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1200 Kč hrubého za měsíc. Odměna 

bude poskytována ode dne 19.10.2022. 

1/8 e) 

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 

několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 

funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 

 

 
…...................................................... 

Helena Suchánková 

starostka obce 

 

 

 

 

 

…......................................................                                   …...................................................... 

                 Jiří Oubrecht                                                                      Martin Kubíček 

             místostarosta obce                                                               místostarosta obce 


